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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII - NGỮ VĂN 6 

Năm học 2019-2020  

A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN 

 I. PHẦN VĂN BẢN: 

STT Tác phẩm 

(hoặc đoạn 

trích) 

Tác giả 

Thể 

loại 

Ngôi 

kể 

 

Nhân 

vật 

chính 

PTBĐ 

(đoạn 

trích) 

Nghệ 

thuật 

Nội dung chính Ý nghĩa  

văn bản 

 1 Bài học 

đường đời 

đầu tiên 

(Trích Dế 

Mèn phiêu 

lưu  ký) 

 

- Tô Hoài 

(1920-2014) 

 

 

 

Truyện 

(Đoạn 

trích) 

 

 

 

 

 

Ngôi 

thứ 

nhất 

(Dế 

Mèn) 

     

 

 

   Dế 

  Mèn 

 

 

 

Tự sự 

kết hợp 

miêu tả 

-Kể 

chuyện kết 

hợp với 

miêu tả. 

-Sử dụng 

hiệu quả 

các phép 

tu từ. 

 

 

Bài văn miêu tả 

Dế Mèn có vẻ 

đẹp cường tráng 

của tuổi trẻ 

nhưng tính nết 

còn kiêu căng, 

xốc nổi. Do bày 

trò trêu trọc Cốc 

nên đã gây ra cái 

chết thảm 

thương cho Dế 

Choắt, Dế Mèn 

hối hận và rút ra 

bài học đường 

đời cho mình. 

Tính kiêu căng 

của tuổi trẻ có 

thể làm hại 

người khác, 

khiến ta phải 

ân hận suốt 

đời. 

  2 Sông nước 

Cà Mau 

(Trích Đất 

rừng 

phương  

Nam) 

 

- Đoàn Giỏi 

(1925-1989) 

 

 

Truyện 

dài 

 

 

 

Ngôi 

thứ 

nhất 

(xưng 

chúng 

tôi) 

 

  

 

Miêu tả 

-Miêu tả 

từ bao 

quát đến 

cụ thể. 

-Lựa chọn 

từ ngữ gợi 

hình, 

chính xác 

kết hợp 

với việc sử 

dụng các 

phép tu từ. 

Cảnh sông nước 

Cà Mau có vẻ 

đẹp rộng lớn, 

hùng vĩ, đầy sức 

sống hoang dã 

Chợ Năm căn là 

hình ảnh cuộc 

sống tấp nập, trù 

phú, độc đáo ở 

vùng đất tận 

cùng phía nam 

Tổ quốc. 

“Sông nước 

Cà Mau” là 

một đoạn trích 

độc đáo và hấp 

dẫn thể hiện sự 

am hiểu, tấm 

lòng gắn bó 

của nhà văn 

với thiên nhiên 

và con người 

vùng đất Cà 

Mau. 

  3 Bức tranh 

của em gái 

tôi 

 

-Tạ Duy Anh 

(Sinh 1959) 

 

 

 

 

 

Truyện 

ngắn 

 

 

 

 

 

Ngôi 

thứ 

nhất 

(Người 

anh trai) 

 

 

 

 

Hai anh 

em 

 

 

 

 

 

Tự sự 

kết hợp 

miêu tả 

và biểu 

cảm 

-Kể 

chuyện 

bằng ngôi 

thứ nhất 

tạo nên sự 

chân thật 

cho câu 

chuyện. 

- Miêu tả 

Qua câu chuyện 

về người anh và 

cô em gái có tài 

hội họa, truyện 

Bức tranh của 

em gái tôi cho 

thấy: Tình cảm 

trong sáng hồn 

nhiên và lòng 

Tài năng hội 

hoạ, tâm hồn 

trong sáng và 

lòng nhân hậu 

của người em 

gái đã giúp cho 

ngươì anh vượt 

lên được lòng 

tự ái và tự ti 
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chân thực 

diễn biến 

tâm lí của 

nhân vật. 

 

nhân hậu của 

người em gái đã 

giúp cho người 

anh nhận ra 

phần hạn chế 

của chính mình. 

của mình. 

Bài học: Tình 

cảm trong 

sáng, nhân hậu 

bao giờ cũng 

lớn hơn, cao 

đẹp hơn lòng 

ghen ghét, đố 

kị. 

4 Vượt thác 

(Trích  

Quê Nội) 

 

- Võ Quảng 

(1920-2007) 

 

 

 

 

 

Truyện 

(Đoạn 

trích) 

 

 

 

 

 

Ngôi 

thứ 

nhất 

(xưng 

chúng 

tôi) 

 

 

 

 

Dượng 

Hương 

Thư 

 

 

 

 

Miêu tả 

Phối hợp  

tả cảnh 

thiên 

nhiên và  

tả ngoại 

hình, 

hành động 

của con 

người 

Sử dụng 

phép nhân 

hóa, so 

sánh 

phong phú 

và có hiệu 

quả. 

Bài văn miêu tả 

cảnh vượt thác 

của con thuyền 

trên sông Thu 

Bồn, làm nổi bật 

vẻ hùng dũng và 

sức mạnh của 

con người lao 

động trên nền 

cảnh thiên nhiên 

rộng lớn, hùng 

vĩ. 

“Vượt thác” là 

một bài ca về 

thiên nhiên, 

đất nước quê 

hương, về lao 

động; từ đó đã 

kín đáo nói lên 

tình yêu đất 

nước, dân tộc 

của nhà văn. 

5 

 

Cô Tô 

(Trích tùy 

bút cùng tên) 

 

Nguyễn 

Tuân 

(1910-1987) 

 

 

 

 

Kí 

(tuỳ 

bút) 

 

   

 

 

 

Miêu tả 

-Khắc họa 

hình ảnh 

tinh tế, 

chính xác, 

độc đáo. 

-Sử dụng 

các phép 

so sánh 

mới lạ và 

từ ngữ 

giàu tính 

sáng tạo. 

 

   Vẻ đẹp tươi 

sáng, phong phú 

của thiên nhiên 

vùng đảo Cô Tô 

và khung cảnh 

sinh hoạt tấp 

nập của người 

dân trên đảo. 

 

Bài văn cho 

thấy vẻ đẹp 

độc đáo của 

thiên nhiên 

trên biển đảo 

Cô Tô, vẻ đẹp 

của người lao 

động trên vùng 

đảo này. Qua 

đó thấy được 

tình cảm yêu 

quí của tác giả 

đối với quê 

hương. 

 6 Cây tre Việt 

Nam 

(Trích bài kí 

thuyết minh 

cho bộ phim 

 

 

Kí 

 

 

   

 

Miêu tả 

kết hợp 

thuyết 

Xây dựng 

hình ảnh 

phong 

phú, chọn 

lọc, vừa cụ 

Cây tre là người 

bạn thân thiết 

lâu đời của 

người nông dân 

và nhân dân 

Văn bản cho 

thấy vẻ đẹp và 

sự gắn bó của 

cây tre với đời 

sống dân tộc 
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tài liệu 

“Cây tre 

Việt Nam”) 

 

- Thép Mới 

(1925-1991) 

 minh, 

biểu 

cảm 

thể vừa 

mang tính 

biểu 

tượng; 

Lựa chọn 

lời văn 

giàunhạc 

điệu và có 

tính biểu 

cảm cao; 

Sử dụng 

thành 

công các 

phép so 

sánh, nhân 

hóa, điệp 

ngữ. 

Việt Nam. Cây 

tre có vẻ đẹp 

bình dị và nhiều 

phẩm chất quý 

báu. Cây tre đã 

thành một biểu 

tượng của đất 

nước Việt Nam, 

dân tộc Việt 

Nam. 

ta. Qua đó cho 

thấy tác giả là 

người có hiểu 

biết về cây tre, 

có tình cảm 

sâu nặng, có 

niềm tin và tự 

hào chính đáng 

về cây tre Việt 

Nam 

7 Đêm nay 

Bác không 

ngủ 

 

- Minh Huệ 

(1927- 2003) 

 

 

 

 

Thơ 

năm 

chữ 

 

  

 

 

 

Bác Hồ 

 

 

 

 

Biểu 

cảm 

kết hợp 

tự sự, 

miêu tả 

Lựa chọn, 

sử dụng 

thể thơ 

năm chữ, 

kết hợp 

biểu cảm, 

tự sự và 

miêu tả; 

Lựa chọn, 

sử dụng 

lời thơ 

giản dị, có 

nhiều hình 

ảnh thể 

hiện tình 

cảm tự 

nhiên, 

chân 

thành; Sử 

dụng từ 

láy tạo giá 

trị gợi 

hình và 

biểu cảm 

- Qua câu 

chuyện về một 

đêm không ngủ 

của Bác trên 

đường đi chiến 

dịch, bài thơ đã 

thể hiện tấm 

lòng yêu thương 

sâu sắc, rộng lớn 

của Bác với bộ 

đội.Đồng thời 

thể hiện tình 

cảm yêu kính, 

cảm phục của 

người chiến sĩ 

đối với lãnh tụ. 

“Đêm nay Bác 

không ngủ” 

thể hiện tấm 

lòng yêu 

thương bao la 

của Bác Hồ 

với bộ đội và 

nhân dân, tình 

cảm kính yêu, 

cảm phục của 

bộ đội, của 

nhân dân ta đối 

với Bác. 

 

8 Lượm 

 

- Tố Hữu 

 

 

Thơ 

  

 

Lượm 

 

 

Biểu 

- Sử dụng 

thể thơ 

bốn chữ 

Bài thơ đã khắc 

họa hình ảnh 

chú bé liên lạc 

Khắc họa hình 

ảnh một chúc 

bé hồn nhiên, 



Trường THCS Nguyễn Du                                                                                              Đề cương ôn tập Ngữ văn 6 - HKII 

Biên soạn: Nhóm GV Ngữ văn 6                                                                                                                     4 

 

(1920-2002) 

 

 

bốn 

chữ 

cảm 

kết hợp 

tự sự, 

miêu tả 

phù hợp 

với lối kể 

chuyện; 

Sử dụng 

nhiều từ 

láy có giá 

trị gợi 

hình và 

giàu âm 

điệu; Kết 

hợp nhiều 

phương 

thức biểu 

đạt: biểu 

cảm, tự sự 

và miêu 

tả; Kết cấu 

đầu cuối 

tương ứng 

trong bài 

thơ khắc 

sâu hình 

ảnh của 

nhân vật. 

Lượm hồn 

nhiên, vui tươi, 

hăng hái, dũng 

cảm. Lượm đã 

hi sinh nhưng 

hình ảnh của em 

còn mãi với quê 

hương, đất nước 

và trong lòng 

mọi người. 

 

dũng cảm hi 

sinh vì nhiệm 

vụ kháng 

chiến. Đó là 

một hình 

tượng cao đẹp 

trong thơ Tố 

Hữu. Đồng 

thời bài thơ đã 

thể hiện chân 

thật tình cảm 

mến thương và 

cảm phục của 

tác giả dành 

cho chú bé 

Lượm nói 

riêng và những 

em bé yêu 

nước nói 

chung. 

Yêu cầu:  HS nắm vững các kiến thức cơ bản liên quan đến văn bản thông qua bảng tổng hợp 

kiến thức về văn bản; tóm tắt ngắn gọn các văn bản truyện; thuộc lòng các văn bản thơ; nêu 

được đặc điểm chính của các nhân vật, nêu nghệ thuật, nội dung và ý nghĩa. 

II. PHẦN TIẾNG VIỆT 

 

 

 

 

TỪ 

LOẠI 

 

 

 

 

 

 

1. Phó từ: Là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ. 

2. Các loại phó từ. 

a) Phó từ đứng trước động từ, tính từ thường bổ sung một số ý nghĩa liên quan đến hành động, 

trạng thái, đặc điểm, tính chất nêu ở động từ hoặc tính từ: 

- Quan hệ thời gian: đã, đang, sẽ 

- Mức độ : rất, quá 

- Sự tiếp diễn tương tự : cũng, vẫn, còn, cứ 

- Sự phủ định: không, chưa 

- Sự cầu khiến: hãy, chớ, đừng, nên, phải 

b) Phó từ đứng sau động từ, tính từ thường bổ sung các ý nghĩa sau: 

- Mức độ: quá, lắm 

- Khả năng: được 

- Kết quả và hướng:lên, xuống, trái, phải, ra,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Là đối chiếu sự vật, sự việc 

Có hai kiểu so sánh: 

So sánh không ngang bằng 

Vd:Những ngôi sao thức ngoài kia/ Chẳng bằng mẹ đã 
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PHÉP 

TU TỪ 

So 

sánh 

này với sự vật, sự việc khác 

có nét tương đồng để làm 

tăng sức gợi hình, gợi cảm 

cho sự diễn đạt; biểu hiện tư 

tưởng, tình cảm sâu sắc. 

 

thức vì chúng con. 

So sánh ngang bằng: 

Vd:Đêm nay con ngủ giấc tròn /Mẹ là ngọn gió của con 

suốt đời. 

Cấu tạo phép so sánh: 

- Vế A (sự vật được so sánh) + phương diện so sánh + từ 

so sánh + vế B (sự vật dùng để so sánh) 

- Lưu ý: cấu tạo nói trên có thể biến đổi: 

+ Các từ ngữ chỉ phương diện so sánh và chỉ ý so sánh có 

thể được lược bớt. [Vd:  Nam như voi.] 

+ Vế B có thể được đảo lên trước vế A cùng từ so sánh. 

Vd: Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất. 

 

 

 

 

Nhân 

hoá 

Là gọi hoặc tả con vật, cây 

cối, đồ vật,… bằng những từ 

ngữ vốn được dùng để gọi 

hoặc tả con người; làm cho 

thế giới loài vật, cây cối, đồ 

vật,… trở nên gần gũi với 

con người, biểu thị được 

những suy nghĩ, tình cảm 

của con người 

Có 3 kiểu nhân hoá thường gặp: 

- Dùng những từ vốn gọi người để gọi vật. 

Vd: Những chị Hồng đỏ thắm đang nhoẻn miệng cười  

với chúng em. 

- Dùng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người 

để chỉ hoạt động, tính chất của vật. 

Vd: Những chú chó đang chơi đá banh rất hăng.  

- Trò chuyện, xưng hô với vật như đối với người. 

Vd: Trâu ơi, ta bảo trâu này 

Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. 

 

CÁC THÀNH 

PHẦN CHÍNH 

CỦA CÂU 

- Chủ ngữ: 

Là thành phần chính của câu 

nêu lên sự vật, hiện tượng 

có hành động, đặc điểm, 

trạng thái… được miêu tả ở 

vị ngữ. 

- Chủ ngữ thường trả lời cho các câu hỏi Ai? Con gì? 

hoặc Cái gì? 

- Chủ ngữ thường là danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ. 

Trong những trường hợp nhất định, động từ, tính từ hoặc 

cụm tính từ, cụm động từ cũng có thể làm chủ ngữ. 

- Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ. 

- Vị ngữ: 

Là thành phần chính của câu 

nêu hành động, đặc điểm, 

trạng thái,… của sự vật, sự 

việc, hiện tượng,… nêu ở 

chủ ngữ. 

- Vị ngữ có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ 

thời gian và trả lời cho các câu hỏi Làm gì? Làm 

sao?Như thế nào? hoặc Là gì? 

- Vị ngữ thường là động từ hoặc cụm động từ, tính từ 

hoặc cụm tính từ, danh từ hoặc cụm danh từ. 

- Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ. 

CÂU TRẦN 

THUẬT 

ĐƠN 

Là loại câu do một cụm C-V 

tạo thành, dùng để giới 

thiệu, tả hoặc kể về một sự 

việc, sự vật hay để nêu một 

ý kiến. 

 

Vd: 

Hôm qua, tôi // đi Sài Gòn. 

 

- Câu trần thuật đơn có từ là: 

- Vị ngữ thường do từ là kết hợp với danh từ (cụm danh 

từ) tạo thành. Ngoài ra, tổ hợp giữa từ là với động từ 

(cụm động từ) hoặc tính từ (cụm tính từ) …cũng có thể 

làm vị ngữ. 

Vd: Tôi // là giáo viên. 

- Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm 

từ không phải, chưa phải. 

Tôi // không phải là giáo viên. 
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Câu trần thuật đơn không có từ là: 

Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc 

cụm tính từ tạo thành. 

Hôm qua, trời // mưa to. 

- Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ 

không, chưa. 

Vd: Hôm qua, trời // không mưa to. 

Yêu cầu: 

1. HS nắm vững các kiến thức liên quan đến từ loại, biện pháp tu từ, thành phần chính của câu, 

câu trần thuật đơn, các loại câu trần thuật đơn. 

2. Nhận diện từ loại, biện pháp tu từ, thành phần chính của câu trong ngữ cảnh cụ thể. 

3. Biết đặt câu có sử dụng biện pháp tu từ, câu trần thuật đơn 

 III. PHẦN TẬP LÀM VĂN: 

VĂN MIÊU TẢ 

1. Dàn ý bài văn tả cảnh 

a) Mở bài:  Giới thiệu chung về cảnh định tả. 

b) Thân bài: 

- Tả quang cảnh chung 

- Tả chi tiết cảnh 

c) Kết bài: Cảm nghĩ của em về cảnh định tả. 

1. Dàn ý bài văn tả người 

a) Mở bài:  Giới thiệu chung về người định tả. 

b) Thân bài: 

- Tả ngoại hình 

- Tả tính tình 

c) Kết bài: Cảm nghĩ của em về người định tả. 

B. LUYỆN TẬP 

1. Bài tập 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:  

“Những động tác thả sào, rút rào rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lấn lên. Dượng Hương 

Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh 

ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. 

Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẻ, tính nết 

nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ. Cho đến chiều tối, thuyền vượt qua khỏi thác Cổ Cò. 

1.1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?  

1.2. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?   

1.3. Nêu nội dung chính của đoạn văn trên? 

1.4. Kể tên một văn bản (kèm tên tác giả) đã học trong chương trình cũng nói về cảnh quang sông 

nước? 

1.5. Những từ gạch chân trong đoạn văn thuộc từ loại nào? 

1.6. Xác định phép tu từ có trong đoạn văn, chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ đó? 

1.7. Xác định thành phần chính, gọi tên kiểu câu của câu in đậm? 

2. Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:  

“Trăng đã lên rồi. Trăng tròn to và đỏ tứ từ lên ở chân trời, sau rặng tre đen của làng xa. Mấy sợi 

mây còn vắt ngang qua mỗi lúc một mảnh dần rồi dứt hẳn. Trên quãng đồng rộng, cơn gió nhẹ hiu 

hiu đưa lại, thoang thoảng mùi thơm mát. Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trăng đã 

nhô lên khỏi rặng tre. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng 

vặc ở trên không và du du như sáo diều. Ánh trăng trong chảy khắp nhành cây kẽ lá, tràn ngập 

con đường trắng xóa. Cành lá sắc và đen như mực vắt qua mặt trăng như một bức tranh tàu. Bức 

tường hoa giữa vườn sáng trắng lên, lá lựu dày và nhỏ như thủy tinh.”(Thạch Lam) 

2.1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?  
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2.2. Nêu nội dung chính của đoạn văn trên? 

2.3. Những từ gạch chân trong đoạn văn thuộc từ loại nào? 

2.4. Xác định phép tu từ có trong đoạn văn, chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ đó? 

2.5. Xác định thành phần chính, gọi tên kiểu câu của câu câu in đậm? 

3. Bài tập 3: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: 

“Chú bé loắt choắt 

Cái xắc xinh xinh 

Cái chân thoăn thoắt 

Cái đầu ngênh ngênh 

Ca lô đội lệch 

Mồn huýt sáo vang 

Như con chim chích 

Nhảy trên đường vàng.” 

3.1. Đoạn thơ trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? 

3.2. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ?  

3.3. Nhân vật chú bé trong đoạn trích có tên là gì? Đoạn trích nêu lên những nét nổi bật nào về 

đặc điểm, tính cách của nhân vật chú bé? 

3.4. Xác định phép tu từ có trong đoạn trích, chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ đó. 

4. Bài tập 4: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Bỗng nhiên trời đang nắng đó mà tối sầm ngay lại. Ông mặt trời sợ gì mà trốn đâu mất. Thấy 

vậy lũ gà nhao nhác chạy vào chuồng vì tưởng trời sắp tối. Từ phía xa xa, tiếng gió rào rào chạy 

lại. Mây đen cũng rủ nhau ùn ùn kéo đến. Mây như mang hơi nước nặng trĩu che kín cả một góc 

trời. Gió mỗi lúc một giật mạnh, bốc từng đám cát bụi mù mịt táp vào mặt người đi đường ran rát. 

Lúc đầu, chỉ một vài hạt lách tách, càng về sau càng to. Nước như thể có bao nhiêu trên trời là đổ 

xuống hết cả. Cây bòng bế lũ con đầu tròn trọc lóc múa may quay cuồng trong gió. Hàng cau 

nghiêng ngả như người say rượu. Chỉ một lúc sau, sân nhà đã lưng nước”.  

                                                                                                              (Theo Hoàng Thị Ngọc Anh)                                                             

4.1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?  

4.2. Nêu nội dung chính của đoạn văn trên? 

4.2. Những từ gạch chân trong đoạn văn thuộc từ loại nào? 

4.4. Xác định phép tu từ có trong đoạn văn, chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ đó. 

4.5. Xác định thành phần chính, gọi tên kiểu câu của câu in đậm? 

5. Bài tập 5: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: 

“Anh đội viên nhìn Bác, 

Càng nhìn lại càng thương. 

Người Cha mái tóc bạc, 

Đốt lửa cho anh nằm.” 

5.1. Đoạn thơ trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? 

5.2. Nêu cảm nhận của em về tâm trạng của anh đội viên qua đoạn thơ trên? 

5.3. Tìm phó từ có trong đoạn thơ trên và cho biết ý nghĩa của phó từ? 

5.4. Xác định phép tu từ có trong đoạn thơ, chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ đó. 

5.5. Tìm một câu trần thuật đơn trong đoạn thơ và xác định chủ ngữ, vị ngữ? Cho biết tác dụng 

của câu trần thuật đơn đó? 

6. Bài tập 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 
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“Buổi chiều, khi mặt trời khuất dần, dòng sông đỏ lựng rồi tím dần, cảnh vật hai bờ sông sẫm 

lại. Khi hoàng hôn xuống, dân chài lưới đã trở về sau một ngày đánh cá, tiếng sóng ì oạp vỗ mạn 

thuyền, tiếng gọi nhau í ới, tiếng trẻ con vui đùa hòa lẫn vào ánh đèn mờ ảo dưới sông cũng là lúc 

trên cầu nhộn nhịp người đi dạo. Mọi người dừng lại ngắm cảnh trên chiếc cầu Long Biên cổ kính 

hàng trăm năm. Họ thả hồn mình trên dòng sông mênh mông với làn gió nhẹ thoang thoảng. Dòng 

sông hiền hòa như đang dang tay ôm tất cả vào lòng. Cảnh sông Hồng thật yên bình, thơ mộng và 

lãng mạn làm sao.” 

             (Theo Bùi Thế Vinh)                                                                                                     

6.1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?  

6.2. Nêu nội dung chính của đoạn văn trên? 

6.3. Tìm phó từ có trong đoạn văn trên và cho biết ý nghĩa của phó từ? 

6.4. Xác định phép tu từ có trong đoạn văn, chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ đó. 

6.5 Xác định thành phần chính, thành phần phụ cho câu in đậm và cho biết câu trên có phải là 

câu trần thuật đơn không? Vì sao? 

 7. Bài tập 7: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Tôi ngồi trên đám cỏ tóc tiên mềm mại. Tôi chờ mặt trời xuống. Cái mâm đồng rực rỡ kia còn chói 

chang trên bầu trời xanh ngắt. Bây giờ, nó đang sáng ngời như một tấm kính lửa hừng hực, nhưng 

lát nữa đây, những tia lửa ấy sẽ thu lại, màu vàng chói sẽ dịu đi, đậm hơn rồi chuyển thành màu 

vàng cam. Cái vành tròn mặt trời hiện rõ như vành nón lá và sẽ không còn hắt vào mặt tôi những 

sợi vàng nóng bỏng. Rồi sung sướng biết bao khi nó thua cuộc lẩn trốn dần sau ngọn núi Phước 

Tường. Cảnh tượng tuyệt vời ấy, niềm vui bí ẩn ấy thu hút tôi không rời cho đến khi bầu trời chỉ 

còn màu xanh ngự trị với những đám mây vàng đầu núi chuyên chở chút hào quang còn sót lại. 

(Nắng tháng 4-Theo Kim Hải) 

7.1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?  

7.2. Nêu nội dung chính của đoạn văn trên? 

7.3. Tìm hai phó từ có trong đoạn văn trên và cho biết ý nghĩa của phó từ? 

7.4. Xác định phép tu từ có trong đoạn văn, chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ đó. 

7.5. Xác định một câu trần thuật đơn có trong đoạn văn. 

8. Bài tập 8: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như một tấm kính lau hết mây, hết bụi. Mặt trời nhú lên 

dần dần, rồi lên cho kỳ hết. Tròn trĩnh, phúc hậu như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả 

trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một 

cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình 

minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông.” 

                                                                             ( Ngữ văn 6 – tập 2) 

8.1  Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên  là ai? 

8.2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn? 

8.3  Nội dung của đoạn văn trên là gì? 

8.4   Xác định và nêu ngắn gọn tác dụng của biện pháp tu từ chính trong đoạn văn?  

8.5. Xác định thành phần chính trong câu in đậm và gọi tên kiểu câu đó? 

9. Bài tập 9: 

9.1. Viết một câu trần thuật đơn có từ “Là” nói về  một cảnh đẹp ở địa phương em. 

9.2. Viết một câu trần thuật đơn có từ “Là” nói về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 

9.3 Viết một câu trần thuật đơn không có từ  “Là” nói về một việc làm góp phần phòng chống dịch 

Covid-19 
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9.4 Viết một câu trần thuật đơn có từ  “Là”  nói về một loài cây hoặc loài hoa mà em yêu thích. 

9.4 Viết một câu có dùng một phép tu từ đã học tả cảnh mặt trời mọc. 

10. Bài tập 10: Lập dàn ý chi tiết cho các đề bài sau 

Đề 1: Tả quang cảnh một buổi lễ chào cờ đầu tuần mà em ấn tượng nhất. 

Đề 2: Những nơi ta đi qua, những cảnh vật ta trông thấy: ngôi trường, khu phố, con đường, công 

viên, cảnh biển,..…dù ít hay nhiều cũng để lại cho ta ấn tượng khó quên. Hãy tả lại một khung cảnh 

mà em yêu thích nhất. 

Đề 3: Tả cảnh sân trường giờ ra chơi 

Đề 5  Em hãy tả người bạn thân của em.  

Đề 6: Em hãy tả một thầy cô giáo mà em yêu quý. 

Đề 7: Tả một người thân yêu gần gũi nhất với em. 

 

MỘT ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ II 

ĐỀ 1: 

Câu 1: Cho đoạn văn:  

“Trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, nhưng bức tranh của thí sinh treo kín bốn bức 

tường. Bố, mẹ tôi kéo tôi chen qua đám đông để xem bức tranh của Kiều Phương đã được đóng 

khung lồng kính. Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong trong 

xanh.” 

a) Đoạn văn trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?  

b) Bài học sâu sắc mà em rút ra từ văn bản (nêu tên ở câu a) là gì? 

Câu 2:  

“Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn. Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái 

đình, mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. (Thép Mới, Cây tre 

Việt Nam) 

a) Xác định và nêu rõ tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên? 

b) Xác định chủ ngữ, vị ngữ và gọi tên kiểu câu của câu sau? 

Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính. 

c) Câu văn dưới đây mắc lỗi gì? Hãy sửa lại cho đúng? 

Qua văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” cho thấy Dế Mèn biết phục thiện. 

Câu 3:Đối với học sinh, mái trường là ngôi nhà thứ hai. 

Em hãy viết bài văn tả ngôi trường mà em đang theo học. 

 

ĐỀ 2 

 

Câu 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất. 

Người xưa có câu: “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”. Tre là thẳng thắng, bất khuất! Ta kháng 

chiến, tre lại là đồng chí chiến đấu của ta. Tre vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta đánh giặc. 

1.1. Đoạn văn trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?  

1.2. Nêu cảm nhận của em về mối quan hệ giữa tre với người dân Việt Nam được thể hiện ở đoạn 

trích trên. 

1.3. Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu: “Ta kháng chiến, tre lại là đồng chí chiến đấu của ta.” 

1.4. Tìm một câu trần thuật đơn có từ “là” ở đoạn trích. 

1.5. Chỉ ra và nêu tác dụng của một phép tu từ có trong đoạn văn. 
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Câu 2:  

Ở chương trình ngữ văn học kỳ II lớp 6, em đã được làm quen với những nhân vật rất thú vị như: 

một chú dế Mèn cường tráng, tự tin mà cũng kiêu ngạo; một Kiều Phương với tình cảm trong sáng, 

nhân hậu; một thầy Ha-men yêu thiết tha tiếng pháp; một chú bé Lượm nhanh nhẹn, dũng cảm… 

                               Viết bài văn tả một nhân vật mà em ấn tượng. 

 

ĐỀ 3 

I. ĐỌC HIỂU  

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới 

"Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt 

nọ tiếp hạt kia đan xuống mặt đất (...). Mặt đất đó kiệt sức bỗng thức dậy, âuyếm đón lấy nhữ giọt 

mưa ấm áp, trong lành. Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đó 

mang lại cho Chúng cỏi sức sống ứ đầy, tràn lên các nhánh lá mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa 

bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt." 

(Tiếng mưa – Nguyễn Thị Thu Trang) 

Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt chính và nội dung của đoạn trích. 

Câu 2: Kể tên một văn bản ( đoạn trích ) có tên tác giả đi kèm cũng nói về thiên nhiên như đoạn 

trích trên. 

Câu 3: Gọi tên ( từ loại ) và nêu ý nghĩa của từ in đậm trong đoạn trích. 

Câu 4: Xác định chủ ngữ ,vị ngữ câu sau : “ Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây 

cỏ.” 

II. VẬN DỤNG: 

Câu 1: 

1.1  Viết một câu trận thuật đơn có từ “Là” nói về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. 

1.2 Viết một câu có dùng một phép tu từ đã học nói về một loài hoa hoặc loài cây mà em yêu 

thích. 

Câu 2: 

Mỗi ngày đến trường , bên cạnh nhiệm vụ học tập, học sinh còn được tham gia những sinh hoạt 

ngoại khóa vừa quen vừa thú vị như chào cờ đầu tuần, tập thể dục, vui chơi trong giờ giải lao, hoạt 

động văn nghệ, tham gia ngày hội ẩm thực… 

         Hãy tả một cảnh sinh hoạt ở trương mà em ấn tượng. 

 

-HẾT- 


